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СПІВЕЦЬ ЖИТТЯ, МОЛОДОСТІ, ЛЮБОВІ
До 100-річчя від дня народження А. С. Малишка
(1912-1970)
Україно моя, далі грозами свіжо пропахлі,
Польова моя мрійнице. Крапля у сонці з весла. Я
віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі,
Щоб з пожару ти встала, тополею в небо росла.
Малишко А. Далекі орбіти : вибр. твори./
А. Малишко. – К, 2004. – С. 119.
Андрій Самійлович Малишко – видатний український поет, який досяг
вершин поетичної майстерності, зумів заглянути в душу українця, побачити там
красу і велич та оспівати її. Ім'я цього майстра слова залишається одним з
поетично-пісенних символів України.
Народився Андрій Малишко у мальовничому селищі Обухові (що на
Київщині), у багатодітній сім'ї сільського шевця. Дитинство Андрія проходило в
суворих умовах трудового селянського життя. Але чутливу, поетичну душу
хлопчика радувала дивовижна природа Придніпров'я та материнська любов і
ніжність. Його мати – Ївга Остапівна – хоч і була неписьменною, але, увібравши
в себе багатство народної мудрості і добра, зуміла передати це своїм дітям. Від
матері Андрій Малишко успадкував найкращі риси свого різнобічного хисту.
Від неї він перейняв дорогоцінні скарби народу — народні пісні. Ївга Остапівна
знала їх дуже багато і співала з глибоким почуттям. Затамувавши подих,
хлопчина слухав, як материнський голос вів сувору і правдиву повість
людського життя. А коли навчився писати, — захопився переробками материних
пісень: Андрійкові не подобалося, що вони мали сумний кінець (не могла його
чутлива душа змиритися з загибеллю козака), і він перероблював кінцівку на свій
лад. Саме тоді й пробивалися перші промінчики таланту майбутнього поета.
До першого класу Обухівської трудової школи Андрій пішов на восьмому
році життя (1920), уже вміючи читати й рахувати, цьому навчився від старших
братів – Василя та Петра. Любов до книг, що стала пристрастю на все життя, у
Андрія з'явилась під впливом дядька Микити – батькового брата, якого називали
Микитою-чорнокнижником. Дядько залишився в пам'яті поета як взірець
народної мудрості і кмітливості.
Дядько мій Микита-чорнокнижник
Швець і мрійник, славний чоловік,
Все життя розповідав про ніжність,
Хоч її не бачив цілий вік...
Мов води подавши, ключовиці
Польової тихої криниці,
Все на душу виливав мені
Дядько мій в звичайній сивині.
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Однією з перших і найважливіших книжок у своєму житті, про яку Андрій
дізнався від дядька, був "Кобзар" Т. Шевченка.
У дванадцять років Андрій почав писати вірші. У старших класах серйозно
зацікавився літературою. Інтерес до віршування заохочував учитель мови та
літератури.
Неабиякий інтелект, загострена уява, жадоба пізнання – все це кликало
юнака у великий світ. Він мріяв учитися далі. До цього бажання батько, людина
крутого норову, поставився скептично. Він змалку навчав синів шевській
майстерності і йому не подобалось зневажливе ставлення найменшого сина до
чоботарської справи: батько вважав, що людина повинна знати якесь ремесло.
Андрієві важко було відстоювати свої прагнення. Коли ж про його здібності
почали говорити вчителі, Самійло Малишко завагався, бо не знав, яку дорогу
синові краще обрати. На боці Андрія виступили мати і старший брат, тож батько
погодився відпустити сина на навчання. Настав день, коли юнак вирушив до
Києва.
Коли я йшов у люди на світанку
Весни моєї, спутниці у мандри,
Високе небо барви позичало
У синь-морях, і явори столітні
Мені вклонялись низько до землі...
Я поминув їх, бо шукав дороги...
Проводжаючи сина, мати стояла на березі, аж доки пароплав не розтанув у
синяві неба й Дніпра. Через роки її образ закарбувався в пісні: "І в дорогу далеку
ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала".
Андрієві було неповних шістнадцять років, коли він став студентом
медичного технікуму. "Навчаючись у медичній школі, я увесь час думав, – писав
Малишко в автобіографії, – про літературу. Мріяв про неї і любив її. Любив
пісню, драматургію, мистецтво. Часто відвідував театри". Купуючи свіжі номери
журналів "Глобус" та "Молодий більшовик", він стежив за новинками
літератури. А тим часом байдужість до медицини почала переростати у відразу.
Згодом визріла думка залишити медицину і перейти до Інституту народної
освіти (ІНО).
Після першого курсу технікуму Андрій почав готуватися до вступу в
інститут. Годинами просиджував у бібліотеці і зачитувався класичною
літературою. Найбільше його увагу привертали такі письменники, як В. Скотт,
Ч. Діккенс, Марк Твен, О. Генрі, Джек Лондон, Ф. Стендаль, А. Франс, О.
Бальзак та інші. Головні твори з української та російської словесності він
прочитав раніше і мав досить чітке уявлення про історичний розвиток цих
літератур. Мрія про навчання в ІНО здійснилася лише в березні 1930 р., коли там
оголосили додатковий весняний набір на перший курс мовно-літературного
факультету.
Навчання в інституті було напруженим і цікавим. Малишко був щасливий,
що має змогу опановувати знання, які так щедро фонтанували навколо. Його
викладачами були такі відомі професори, як А. Кримський, О. Дорошкевич, М.
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Зеров, П. Филипович, О. Курило, М. Грунський, С. Чавдаров. Через багато років,
коли Малишко став видатним майстром поетичного слова, він згадував своїх
улюблених педагогів з великою вдячністю. Агатангела Кримського вважав
найвидатнішим поліглотом світу, а його поетичну книгу "Пальмове гілля" мало
не всю знав напам'ять. Особливою пошаною серед студентів користувався і
професор української літератури Микола Зеров, глибокі знання якого з
всесвітньої літератури, а також українського художнього слова, незрівнянний
талант педагога і поета піднесли його до рівня видатних філологів того часу.
Поетичний талант, розум, а також громадська активність, товариська
щирість сприяли зростанню популярності Андрія в інституті. Він умів
привернути увагу своєю обдарованістю. Журнал "Молодий більшовик" почав
друкувати його вірші. Разом зі студентами старших курсів Малишко відвідував
різні літературні диспути, що були в моді на той час. Юному поетові цікаво було
слухати виступи таких літераторів, як М. Рильський, Г. Косинка, Є. Плужник, Б.
Антоненко-Давидович, В. Підмогильний, 3. Тулуб та інших.
Швидко сплинули студентські роки, і А. Малишко, закінчивши інститут,
разом з молодою дружиною у серпні 1932 р. прибув до м. Овруча, що на
Житомирщині, — на вчительську роботу в українській народній школі. Молоді
педагоги запровадили багато цікавого у навчальний процес та в життя школи,
показали себе фахівцями високого рівня. Своєю доброзичливістю, веселою
вдачею Андрій Малишко полонив серця учнів та старших колег. Та коли його в
1934 р. було призначено директором школи, на нього посипалися наклепницькі
заяви. Це було серйозне випробування для молодої людини, яке Андрій
Самійлович витримав з честю, зумівши довести всю абсурдність звинувачень,
зміцнівши морально, залишившись щирим, добрим та веселим. Того ж року
Малишко виїхав до Харкова і влаштувався працювати інструктором відділу
листів у редакції газети "Колгоспне село", де невдовзі з'явилися його нові вірші.
Через деякий час А. Малишко був призваний до лав Червоної Армії.
Частина, де служив, розміщувалась неподалік від Києва, і він мав можливість
підтримувати зв'язки з друзями та слідкувати за літературним життям столиці.
Під час служби написав багато віршів і вступ до поеми "Трипілля". Ці твори
згодом склали основу його першої збірки "Батьківщина". У цей період Андрій
Малишко зрозумів, що його життєве покликання – художнє слово, поезія.
Публікації молодого поета привернули увагу письменницької організації, і його
запросили на Перший з'їзд письменників України, що відбувся в липні 1934 р.
Для Малишка ця подія мала величезне значення. Павло Тичина у виступі, присвяченого творчості молодих митців, процитував кілька рядків з Манишкових
поезій. Визнання такого майстра окрилило Андрія. Ще з більшим ентузіазмом
він взявся за роботу: студіював теоретичні джерела з поетичної майстерності,
літературознавчі, філософські твори.
Після армійської служби Манишко працював у журналі "Молодий
письменник", а згодом – у газеті "Комсомолець України". Одночасно займався
творчою роботою. Вихід у світ його першої книги віршів, у яких виразно бринів
самобутній голос поета, знаменував прихід у літературу нового таланту.
Наступні дві поетичні збірки Малишка – "Лірика" та "З книги життя" – вийшли
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через два роки після першої. Читач одразу полюбив поета за молоде і радісне
сприйняття життя. Із сонячних рядків його віршів вихлюпувалось щастя буття,
природний і вічний дар молодого, первісного сприймання світу, коли здається,
що все навколишнє існує лише для тебе, для твого щастя:
Я іду, свою цілую землю,
Не схиляю пліч ні перед ким,
Струджену й важку тебе приємлю,
Щоб ходити світлим і легким.
Кожний наступний рік позначався для поета підвищеними творчими
вимогами, зростанням напруженості як у поетичній, так і літературно-громадській діяльності. Малишко швидко мужнів і утверджувався. Перед
війною двадцятивосьмирічний поет був уже автором восьми збірок поезій. У
1940 р. з друку вийшли: "Народження синів", "Листи червоноармійця Опанаса
Байди", "Зореві дні", "Березень", "Жайворонки"; було розпочато роботу над
великою історичною поемою "Дума про козака Данила". У цьому творі автор з
великою пристрастю відтворював епізоди запеклих боїв українського народу з
польською шляхтою, але крізь картини історичного минулого виразно
відчувався голос сучасності: будь готовий до бою!
З перших днів Великої Вітчизняної війни Андрій Малишко добровільно
пішов до війська і був фронтовим кореспондентом газет "Красная армия", "За
Радянську Україну". На матеріалі, отриманому з передової лінії фронту, готував
репортажі, відозви, писав статті, нариси. Його вірші народжувалися серед
гуркоту гармат і свисту куль. Поетичний талант Малишка постав у весь
богатирський зріст. Полум'яним закликом до бою звучали вірші, які були
опубліковані в пресі, і стали основою збірок: "До бою вставайте" (1942), "Понад
пожари", "Україно моя!" (1942), "Слово о полку" (1943), "Битва" (1943) та поема
"Полонянка" (1943). Малишкові поезії були настільки проникливими, що інколи
розповсюджувалися як народні пісні, особливо серед партизанських загонів.
Вагоме місце серед фронтових збірок посідає "Україно моя!", до якої увійшли
вірші, написані в перший рік війни. З великою художньою силою та емоційністю
поет висловив відчуття кровного зв'язку з рідною землею та її народом,
відтворив події перших місяців війни, окупації України. Увесь цикл поезій
"Україно моя" – гімн любові поета до розтерзаної війною Батьківщини. У
жодному іншому творі А. Малишко не досяг такої масштабності, довершеності
та багатоплановості в показі життя українського народу, його невимовного болю
за рідну землю. У ньому – весь поет, з його вболіваннями і пошуками твердої
духовної опори, з глибокою вірою в нездоланність життя і народу, у щасливу
долю:
Буду дихати, падать, рости й воювать до загину,
Бо великий наш гнів, бо дорога рівнішою є.
Я візьму твого смутку і горя важку половину
У розтерзане, горде, нескорене серце моє!
І піду, як Микула, пригнусь, потемнію від ноші,
Висхну, спрагою битий, можливо, впаду на сліду,
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Але бачити буду: цвіти зацвітають хороші
У твоїм, Україно, зеленім і вічнім саду.
Ні до цього часу, ні потім Андрій Малишко не сягав такої глибини
поетичного самовираження, такого вільного припливу натхнення. Однак у ті
суворі дні війни поета-фронтовика було звинувачено у виявах "буржуазного
націоналізму" через те, що в цьому вірші він не зазначив, що йдеться про
Україну радянську, а не якусь іншу. Вірш заборонили, а автора змусили змінити
назву твору на "Батьківщина моя!".
Пройшовши всю війну від початку до переможного 1945 р., Малишко,
змужнілий, збагачений великим творчим досвідом, вступив у новий період
життя і поетичного розвитку. Незрівнянна радість і святковість Перемоги була
затьмарена невиліковними ранами втрат, і тема війни продовжувала домінувати
у творчості митця. Мужності людей у роки тяжких випробувань він присвятив
поему "Прометей" (1946), яка разом зі збіркою "Лірика" (1947) була удостоєна
Державної премії СРСР. Цими творами Андрій Малишко завершив тему війни,
але час від часу писав про друзів, які не повернулися з поля бою. Спогади про
втрачених на війні стали вічним болем поета. Він писав про обов'язок живих
перед мертвими. Більшість цих віршів не узгоджувалася з оптимістичною тональністю офіційної віршотворчості і тому не була опублікована. Тільки під час
хрущовської відлиги вони були надруковані у збірці "Що записане мною" (1956).
Це була гранично відверта, чесна книга, яка починалась словами:
Я не жив ці літа за глухою важкою стіною,
Буду те говорить, що у серці записано мною.
А до того часу майже десятиліття Андрій Самійлович був змушений
працювати в атмосфері тоталітарного тиску. З'явилися збірки поезій: "Весняна
книга" (1949), "За синім морем" (1950), "Книга братів" (1951), "Дарунки вождю"
(1952) та інші. Мажорно-радісна тональність багатьох віршів, романтична
піднесеність стилю не відповідали реальній атмосфері повоєнної дійсності –
важкому періоду в житті народу, особливо селянства, якому було присвячено
чимало поезій. І лише в другій половині 1950-х рр. творчість Малишка позбулась
поверховості, псевдопатетики. Після книг "Що записано мною" та "Серце моєї
матері" (1959), які засвідчили піднесення творчої снаги поета, його розкутість,
вийшла збірка "Полудень віку" (1960). Ця книга започаткувала десятиріччя дуже
продуктивної та натхненної роботи. Талант Малишка реалізувався повно і
різнобічно. Кращі з його творів цього періоду відзначаються оригінальною
образністю, досконалістю віршових форм, а головне — новизною змісту. Після
розкриття злочинів сталінського режиму, які протягом десятиліть були
приховані від народу за глухою стіною замовчування, відбулася "ревізія душі"
поета. Прийшов час нового бачення пережитої народом чорної доби, стало
твердо усвідомленою істиною все, що раніше було тільки неясною здогадкою. І
тоді в поетичні рядки проривалося все недомовлене. Малишко тяжко переживав
трагедію народу, трагедію свого покоління і трагедію власного життя. У вірші до
поета Олекси Близька, розстріляного у 1934 р., він писав:
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Олекса, друже! Кажуть, що не я,
А ти тоді убитий був невинно. .
Чому ж мені здається, що й тепер
Розстріляний ходжу по Україні.
І кулю ту прокляту вік ношу
І вийняти із серця вже не можу?
До самого кінця життя А. Малишко почував себе розстріляним разом зі
своїм народом. На цю тему у 1950-1960 рр. написана ціла низка віршів
("Григорію Косинці", "Вишні", "Максиму Рильському", "Україні" та інші), які в
роки застою залишалися невідомими читачеві і були опубліковані тільки після
здобуття Україною незалежності
Одна за одною з-під пера Малишка з'являлися збірки: "Віщий голос",
"Листи на світанні" (1961), "Прозорість", "Далекі орбіти" (1962), "Дороги під
яворами" (1964), "Рута" (1966), "Синій літопис" (1968), "Серпень душі моєї"
(1970). Вони засвідчили високу поетичну майстерність автора і принесли йому
визнання й авторитет. Його ім'я сприймалося як прапор і совість української
поезії. До збірки "Синій літопис" митець включив вірш "Поезія", у якому
написав проникливі слова про справу свого життя:
Її не купиш цвітом провесен
Ані горлянкою, ні чином.
Поезія – це діло совісне,
Не грайся з нею безпричинно.
…………………………………..
І не легкими переливами –
Важкою кров'ю серце крушить,
Сяйне крилом своїм малиновим,
А чи обніме, чи задушить.
У 1961 р. Андрій Самійлович видав збірку поезій "Віщий голос". Ця книга
лірики про Т. Шевченка була частиною тієї великої, розмаїтої Шевченкіани, яку
створив А. Малишко. Захоплення постаттю і творчістю Кобзаря поет проніс
крізь усе життя. Вплив Шевченка позначився на всій його творчості. Від ранніх
віршів і до поезій останніх років життя Малишко використовував поетику й
ритміку, окремі рядки, мотиви і образи "Кобзаря". Ще наприкінці 1930-х рр. у
збірках "Лірика" та "З книги життя" було започатковано його Шевченкіану. Тоді
ж він був учасником та організатором вшанувань великого українського поета.
До Шевченкіани Малишка увійшло понад 70 різножанрових творів, окремі
вірші, цикли, уривки з ліро-епічних поем, драматична поема "Тарас Шевченко",
статті, переклади іншомовних творів про поета. За визначенням Д. Павличка,
Шевченкіана Малишка – оригінальне, позначене "щемливим, наддніпрянським
тембром" голосу та помітне надбання української літератури.
Упродовж багатьох років Андрій Малишко був правофланговим
соціалістичного реалізму, але намагався будувати свою творчість так, щоб за її
комуністичним фасадом, за офіційними гаслами не загубити своє виразне
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українське патріотичне обличчя. В ім'я збереження рідної мови він був
змушений піти на компроміс із владою, який можна назвати і щоденним
протистоянням тій владі, що потребувала поетової підтримки і не раз
піддавалася його магічному слову. І все ж надто сильно виражена синівська
любов до України не дуже подобалася компартійним чиновникам, які міцно
укорінювалось на всіх владних шаблях, особливо наприкінці 1960-х рр., коли
пройшов час "відлиги" і на політичну сцену вийшло нове покоління партійної
бюрократії. Митці, які вперто трималися за старовинну "національну
атрибутику" та негативно ставилися до змосковщиної дійсності, стали
небажаними. Але Андрій Самійлович сміливо підносив свій авторитетний голос
на захист української мови, українських шкіл.
У поета немає жодного антирадянського вірша. Та коли в Україні почалися
арешти дисидентів, він разом зі своїми побратимами – Георгієм та Платоном
Майбородами, а також з Олегом Антоновим та Ліною Костенко став на захист
українських патріотів. Малишкові не вистачило внутрішньої сили, щоб
оголосити відверту непокору тоталітарній системі, але він відкрито протестував
проти русифікації. Яскравим прикладом цього є знаменита промова на похороні
Володимира Сосюри в 1965 р.
Андрія Самійловича обожнювали молоді письменники і зверталися до
нього за доброю порадою й допомогою. Серед них були Василь Стус, Микола
Вінграновський, Іван Драч та інші поети, яких пізніше назвали шістдесятниками.
Андрій Малишко був ніби мостом між двома поколіннями українських митців. З
одного боку, з ним товаришували Максим Рильський, Остап Вишня, Олександр
Довженко, з іншого – тодішня літературна молодь.
Творчу працю А. Малишко завжди поєднував з громадською діяльністю.
Він багато їздив по містах і селах, виступав з віршами і промовами перед
робітниками і селянами. Люди його дуже любили і поважали, бо крім чудових
віршів, Малишко створив незабутні пісні, які стали справді народними. Серед
най відоміших – "Ми підем, де трави похилі", "Київський вальс" ("Знову цвітуть
каштани"), "Пісня про вчительку", "Прийдіть до мене, кароокі дні", романс
"Цвітуть осінні тихі небеса". Та якби поет написав лише одну пісню — "Пісню
про рушник" ("Рідна мати моя, ти ночей не доспала..."), то він все одно назавжди
лишився б у пам'яті українського народу. Ця легендарна лірична пісня про
рушник, вишитий натрудженими руками матері на щастя, на долю для сина,
зігрітий її теплом і благословенням, стала справжнім гімном материнської
любові. Понад півстоліття вона хвилює серця матерів-українок та їхніх синів. Її
виконували і виконують найвідоміші співаки (і не тільки українські), а головне –
співають прості люди в містах і селах, у години задуми і смутку, у часи щасливих
родинних застіль. Пісня стала справді народною, її автор — народним співцем.
Досконалість цього пісенного шедевра пояснюється щасливим збігом, смаків та
майстерності двох митців — поета і композитора. Ця пісня, як і більшість
пісенних творів Малишка, народилась у творчій співдружності з композитором і
другом Платоном Майбородою. За вісім днів до кінця життя митця з-під пера
Андрія Самійловича з'явився поетичний шедевр, його лебедина пісня –
"Стежина":
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Чому, сказати, й сам не знаю,
Живе у серці стільки літ
Ота стежина в нашім краю,
Одним одна біля воріт?
На цей вірш Платон Майборода написав музику. То була остання пісня
великого поета. Його не стало 17 лютого 1970 р. Смерть прийшла до митця надто
рано – Малишкові було лише 57 років. Він стояв на порозі нових поетичних
звершень.
Я просто мало жив. Я тільки віть
Людських шукань, врожаїв та політь,
Я тільки іскра ватри молодої,
Суремний крику сніжному завої,
Клітина вибуху нових століть.
Я просто мало жив. Повір мені.
Поховали Андрія Самійловича на Байковому цвинтарі в Києві. На похорон
поета зійшлося пів-Києва. Іван Драч відгукнувся на смерть митця віршем "Як
ховали два Майбороди Малишка":
Над гінким осокором, де вимерзла рута,
у небо полинув м'який, як пір'їна,
рушник, внизу замерзала від сліз Україна.
Україна оплакувала свого талановитого, вірного Сина. За словами Олеся
Гончара, Андрій Малишко – "людина полум'яного темпераменту, творчого
шаленства, він згорів довчасно, упав на півшляху, полишивши нам золоті
розсипи своїх поезій, нев'янучу красу своїх пісень".
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